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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

QUI

MÁX. 35°
19°

0 mm

SEX

MÁX.

MÍN.

34°
21°

0 mm

SAB

MÁX.

MÍN.

33º
21º

0 mm

23/12/2020 - 14h

1° Prêmio -  2.797
2° Prêmio -  7.800
3° Prêmio -  6.450
4° Prêmio -  1.608
5° Prêmio -  4.988
6° Prêmio -  3.643

23/12/2020 - 18h

Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

MÍN.

Cheia
30/12 a 5/1

Crescente
21/12 a 29/12

NOTASRETRATO COTIDIANO
Marcos Demeneghi

Comércio
Os consumidores saíram às ruas nesta semana 

e a maioria dos comerciantes estendeu o horário 
até às 22h. Mesmo com as medidas de distancia-
mento social em vigor, aparentemente o movi-
mento foi intenso, pelo menos, nas duas semanas 
que antecederam ao natal. 

Supermercados
Supermercados alteram o horário de funcio-

namento nos dias 24 e 31 de dezembro. Weinert 
atende até às 18h, Matana até às 18h30min e o Su-
permercado Cripy, até às 19h, todos os citados não 
fecham ao meio dia. No sábado posterior ao natal 
o atendimento é normal, entre 8h e 20h.   

Bancos
Na véspera do Natal os bancos irão abrir ao 

público das 9h às 11h e no último dia útil do ano, 

31 de dezembro, assim como em 1º de janeiro, 
conforme informou a Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban) as agências bancárias não te-
rão atendimento ao público. As agências bancá-
rias também fecham no Natal, dia 25

Prefeitura
Nesta quinta-feira (24) e no dia 31 de dezem-

bro, vésperas dos feriados de Natal e Ano Novo, a 
Prefeitura de Santo Ângelo funcionará em horário 
especial. A mudança é determinada pela Lei 2298, 
de 18 de agosto de 1999, sancionada pelo então 
prefeito José Lima Gonçalves.

Desta forma, os serviços da Administração Pú-
blica Municipal terão expediente das 7 horas às 
11h30min nos dias 24 e 31. A exceção são os servi-
ços considerados essenciais, como a saúde, onde a 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro 
Pippi manterá o atendimento 24 horas.

Bancos não atendem no dia 
31 e supermercados alteram o 
horário na véspera do natal

A URI ESTA EM RECESSO
A URI Santo Ângelo permanece em período de 

férias e recesso entre 21 de dezembro de 2020 e 4 
de janeiro de 2021.

A partir de 5 de janeiro, as atividades serão re-
tomadas em turno único, das 14h às 17h.

Em relação às possibilidades de ingresso na 
graduação, a Universidade realizou em dezembro 
o processo seletivo por meio de Vestibular, mas 
existem outras formas a serem utilizadas. A URI 
Santo Ângelo está com inscrições abertas para 
reingresso, transferência e nova graduação. Nos 
três casos, o candidato deve fazer a solicitação no 
site da Universidade, encaminhar os documentos 
solicitados e aguardar a avaliação da solicitação.

Os aprovados poderão ingressar no curso dese-
jado a partir do 1º semestre de 2021.

“LER É TRI”
A Secretaria Estadual da Educação lança o pro-

jeto piloto do primeiro aplicativo gaúcho para le-
tramento e alfabetização dos estudantes. O projeto 
“Ler é Tri” visa qualificar a oralidade e a escrita, es-
timular o hábito da leitura e auxiliar os professores 
na avaliação da fluência e interpretação textual dos 
alunos do 1º ao 6º ano do Ensino Fundamental.

 O aplicativo pode ser utilizado sem a neces-
sidade de estar conectado à internet, a não ser na 
hora de baixá-lo e de sincronizar os áudios produ-
zidos pelos alunos para dentro da plataforma. 

A ferramenta estará disponível para download 
na Play Store da Google para dispositivos Android 
a partir da próxima semana. Conforme o secretá-
rio estadual da Educação, Faisal Karam, o projeto, 
totalmente construído e constituído por servidores 
da área da educação do Estado e alunos, demons-
tra a força e a qualidade do ensino público do Rio 
Grande do Sul.
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PANDEMIA COVID-19

Dezembro registra 
o maior número de 
óbitos por covid-19 
desde o início da 
pandemia
Até quarta-feira, dia 23, 70 pessoas foram a óbito no município de 
Santo Ângelo, sendo que, 19 destas, somente no mês de dezembro. 
Nesta semana o mapa preliminar do Distanciamento Controlado 
será divulgado, exepcionalmente, no site do governo do Estado às 
19h, nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro

O número de pessoas que carregam 
o vírus de covid-19, comprovadamente 
ativo, é cada vez maior no município 
de Santo Ângelo. Os dados de infecta-
dos divulgados diariamente mostram 
que nos meses de outubro, novembro 
e dezembro o patamar se mantém na 
casa de 200 pessoas e foi bem superior 
ao trimestre anterior. Nos últimos dias 
houve uma breve redução, mas por ou-
tro lado, morreram 19 pessoas no últi-
mo mês.

Na percepção do comitê estadual 
de crise, o cenário atual do Rio Grande 
do Sul é preocupante, pois apresenta a 

quarta maior taxa semanal de óbitos do 
país. A média móvel de óbitos por data 
de inclusão no RS acumula aumento 
de 23% em relação à semana passada, 
chegando ao patamar de 71,1 óbitos por 
dia, o maior desde o início da pande-
mia, e superando o total de 8 mil óbitos.

O QUE MOSTRA O GRÁFICO
O visual e os números que com-

põem o gráfico desta compilação le-
vam em conta os dados do último dia 
de cada mês, divulgados pela Secretaria 
de Saúde, permite visualizar a evolução 
ao longo do ano. Não mostra a evolução 

diária, mas revela a realidade de au-
mento a cada 30 dias e, em longo prazo, 
mostra como se comportou a pandemia 
desde o seu início no município. 

Não é uma metodologia científica 
e não serve para dados oficiais, mas 
foi adotada na redação do Mensageiro 
para monitorar o andamento da pan-
demia, de modo que focasse no núme-
ro de pessoas que estão contaminadas 
naquele dia.

O único dado acumulado é o de óbi-
tos, o restante são casos ativos ou sus-
peitos atendidos pelo sistema de saúde 
de Santo Ângelo. Isso permite uma ob-

servação mais centrada no avanço real 
da doença, pois quanto mais pessoas 
contaminadas, maior a chance de con-
trair o vírus. 

Esta comparação permite mostrar 
que 70 pessoas foram a óbito no muni-
cípio, sendo que, 19 destas, somente no 
mês de dezembro. 

Vale lembrar que o primeiro óbito 
foi registrado no dia 28 de abril. No dia 
2 de maio o LACEN - O Laboratório 
Central de Saúde Pública do Estado do 
Rio Grande do Sul confirma os dois se-
gundos casos de Coronavírus em Santo 
Ângelo.
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NÓS E AS PLANTAS

As cinco mil videiras de Carlos Boff se enraízam 
em solo das Missões, estão em pouco mais de dois 
hectares e concentradas em uma área mais pedre-
gosa margeada pelo Rio Ijuí na zona rural de Santo 
Ângelo, RS. É a partir da observação do microclima 
deste lugar, que Carlos concretiza o projeto de res-
gate de variedades viníferas tradicionais e a produ-
ção de vinhos especiais, ou seja, vinhos que mantêm 
a essência das bagas produzidas na propriedade. 

A expertise de produção deste vitivinicultor - 
pois ele mesmo produz a uva e o vinho - é focada na 
menor interferência possível, com vistas a alcançar 
um sabor único que mantém as características re-
gionais. O resultado revela o trabalho diário de Car-
los Boff e sua relação com as videiras. 

Foi a partir da observação do clima local, das 
características do solo que Carlos Boff percebeu o 
potencial para concretizar um desejo seu e também, 

um antigo sonho do avó materno, Don Carlos, que 
hoje dá nome aos vinhos que produz. 

Parece que o objetivo foi alcançado, pois as uvas 
e vinhos Don Carlos já conquistaram paladares exi-
gentes em outras cidades do Rio Grande do Sul e do 
Brasil. Carlos garante a venda de tudo que produz e 
também recebe pessoas que vem de outras regiões, 
exclusivamente para conhecer o sabor do “Vinho 
Missioneiro”, pois o resultado chama a atenção de 
quem prima por um estilo de vida mais natural, que 
busca o resgate da essência das plantas e dos sabo-
res da natureza. 

Carlos faz uma comparação entre o clima de 
Santo Ângelo e o clima da Serra Gaúcha, ele explica 
que as características locais são ainda mais propí-
cias para a produção das videiras e também explica 
as razões. Um dos fatores está associado à amplitu-
de térmica, ou seja, dias bem quentes e noites mais 
frias, principalmente na localidade onde cultiva suas 
videiras. Outro fator está relacionado a regularidade 
das chuvas, ele considera que os períodos mais se-
cos, observados nas missões em determinadas épo-
cas do ano, contribuem para a sanidade da planta e 
para o particular sabor e aroma da uva. “São uvas de 
qualidade superior” afirma Carlos Boff.

Neste espaço são cultivadas espécies raras, entre 
elas, a Saperavi da Geórgia, Branca Vranac, Nocera, 
Mouvedre, Pinot Kors, Pignolo, variedade de origem 
Servia, entre outras mais conhecidas e cultivadas no 
Rio Grande do Sul. 

A RELAÇÃO COM AS VIDEIRAS
No ano de 1998, Carlos implantou 200 videiras 

para produzir uva de mesa para o consumo familiar. 

No ano 2000, iniciou o plantio das variedades vi-
níferas. Desde a primeira muda implantada na pro-
priedade, nunca mais parou de ler e estudar sobre 
estas tradicionais plantas, que se tornaram compa-
nheiras com quem desenvolve a sua principal ativi-
dade e trabalho. 

O trabalho e a relação com as vinhas absorve 
o tempo deste vitivinicultor o ano todo. Mas entre 
agosto e fevereiro o trabalho é dobrado, no inverno, 
são realizadas as manutenções na estrutura dos vi-
nhedos, em agosto, é tempo de poda, logo em segui-
da é realizada a desponta, a condução das ramadas e 
amarrações, entre outros trabalhos que fazem parte 
da produção. Já os cuidados com as doenças e pra-
gas são constantes, inclusive o produtor envelopa a 
área dos cachos para evitar que os passarinhos fa-
çam a festa e danifiquem os cachos.

Reportagem e edição| Marcos Demeneghi

Carlos Boff dedica tempo integral ao 
estudo, cultivo e observação das videiras. 
O resultado é uma peculiar produção de 
uvas selecionadas e vinhos especiais, como 
consequência, os sabores e aromas de uvas 
produzidas na região das Missões chamam 
a atenção de apreciadores de vinhos de 
outras regiões do Brasil. Conheça algumas 
peculiaridades regionais que contribuem 
para o cultivo destas milenares plantas que 
permeiam a cultura de muitos países

Carlos Boff 
e seus 
vinhedos

As videriras estão implantadas na em área de 2ha

Fotos: Marcos Demeneghi

Vitivinicultor Carlos Boff

Fotos: Marcos Demeneghi
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AGRONEGÓCIO

A área ocupada com o plantio de me-
lancia no estado chega a  11 mil hecta-
res, segundo levantamento da Emater/
RS-Ascar. A expectativa é de que sejam 
colhidas 250 mil toneladas de melancia 
em todo Estado. 

Safra da 
melancia 
está em fase 
de Colheita 
no Rio 
Grande do Sul

A safra, apesar da estia-
gem e da concorrência com 
outras regiões produtoras, 
está com boa expectativa de 
mercado. A fruta está com 
aparência e sabor muito bons 
e o mercado pagando bom 

preço ao produtor, neste mo-
mento,  comenta o extensio-
nista da Emater/RS-Ascar, 
Luís Bohn. “Estima-se que 
até 85% da produção gaúcha 
seja vendida para outros Es-
tados”. 

MAIORES PRODUTORES
No RS a venda ocorre no 
comércio local e os maiores 
produtores são Encruzilhada 
do Sul, Triunfo, São Jerôni-
mo, Cacequi, São Francisco 
de Assis, Rio Pardo, Arroio 

dos Ratos, Rosário do Sul, 
Arroio Grande e Amaral Fer-
rador. 

PREÇO PAGO
AO PRODUTOR

O preço médio recebido pelos 

produtores, no momento, va-
ria de R$ 0,50 a R$ 1,00 por 
quilo. “A média é de R$ 0,70 
mas com tendência a cair em 
função do volume da safra 
que começa a se ampliar com 
a colheita”, avalia Bohn.



Quinta-feira, 24 de dezembro de 20206

MOBILIDADE
A inspeção foi realizada por 

uma equipe técnica do Grupo Es-
pecial de Inspeção em Voo (GEIV), 
unidade responsável por medir, 
aferir e calibrar equipamentos de 
auxílio à navegação aérea instala-
dos em aeroportos de todo o país, 
garantindo a confiabilidade das in-
formações utilizadas pela aviação 
civil e militar.

Ao final da inspeção, o Aero-
porto Regional Sepé Tiaraju pas-
sou no teste e foi aprovado para 
operar com voos comerciais. O 
agendamento para instalação do 
equipamento estava previsto para 
acontecer em março de 2021 e foi 
antecipado para dezembro. Resul-
tado que contou com o esforço de 
equipes técnicas que estiveram no 
aeroporto durante toda a semana 
e trabalharam para deixar o equi-
pamento dentro do nível aceitável 
de segurança.

Segundo Paulo Dalla Porta, 
presidente do Aeroclube de San-

to Ângelo, “este voo do GEIV na 
última quinta-feira, 17 de dezem-
bro, teve toda uma preparação 
anterior, pois para agendarmos o 
mesmo, contamos com a colabo-
ração de várias pessoas. Gostaria 
de agradecer a equipe do GEIV, ao 
Técnico da Telear, Márcio Motta; 
o Diretor do DAP; Rômulo Medei-
ros Saraiva e a Sala Rádio OEA, 

Alessandro Copetti, sem eles não 
seria possível termos este equipa-
mento instalado ainda este ano. 
Assim, aos poucos, vamos alcan-
çando os objetivos de qualificar 
nosso Aeroporto e colocá-lo no 
lugar que merece, sendo um Ae-
roporto de referência no Estado 
do Rio Grande do Sul”, destacou 
Dalla Porta.

Aeroporto 
Regional 
Sepé Tiaraju 
foi aprovado 
no teste da 
VASIS 
Avião laboratório da Força Aérea Brasileira 
esteve no Aeroporto Regional Sepé Tiaraju para 
testar a precisão de um novo sistema de indi-
cação por meio de luzes que auxilia o piloto a 
obter um ângulo correto para o pouso na pista

A questão envolvendo as tratativas para que San-
to Ângelo possa receber os voos da Gol Linhas Aére-
as com destino a São Paulo no Aeroporto Regional 
Sepé Tiaraju, a partir da interdição do Aeroporto 
Lauro Kortz, de Passo Fundo, que está passando por 
reformas, foi a pauta do encontro no Gabinete do 
Prefeito Jacques Barbosa na manhã desta segunda-
-feira (21), com a presença do ex-comandante geral 
da Brigada Militar, coronel Nilson Nobre Bueno, o 
gestor de Segurança Operacional da Sala de Rádio do 
Aeroporto Regional Sepé Tiaraju, Paulo Dalla Porta, 
e o presidente da Acisa Missões, Felipe Fontana.

As opções para sediar os voos da Gol para São 

Paulo são os aeroportos de Santo Ângelo e de Cha-
pecó. O prefeito Jacques, as entidades empresariais, 
com apoio do deputado estadual Eduardo Loureiro 
já colocaram o aeroporto local à disposição do Esta-
do e cobram a articulação do governo junto à com-
panhia aérea. A definição deve ocorrer nos próximos 
dias. Na oportunidade, foram tratadas questões rela-
cionadas à mudança de categoria do Aeroporto Sepé 
Tiaraju e as novas exigências.

Jacques ressaltou que o município está cadas-
trando a solicitação junto à Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC) para que o aeroporto de Santo 
Ângelo possa estar certificado para receber aerona-

ves de grande porte. 
Para o prefeito, os voos a São Paulo beneficiariam 

os demais municípios da região. “Devem trazer im-
pacto no desenvolvimento econômico da região, com 
reflexo no turismo missioneiro, além de colocar San-
to Ângelo na rota nacional”, disse.

O Estado deu início ao edital de licitação para 
contratar empresa que fará os projetos base e exe-
cutivo de ampliação do aeroporto. Serão construídos 
um novo terminal de passageiros, sala de embarque 
e desembarque, posto de abastecimento e instala-
ções para o Corpo de Bombeiros. As obras devem 
iniciar em 2021.

Santo Ângelo ratifica articulação para voos a São Paulo

Avião da FAB no Aeroporto Regional Sepé Tiarajú

Foto: Divulgação/ACISA
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O WhatsApp Business é uma ferramenta de co-
municação que promete revolucionar a comunicação 
voltada para relações comerciais, pois traz recursos 
próprios para as empresas. Com ele podemos criar o 
perfil do estabelecimento e incluir além da logomar-
ca, dados como e-mail, endereço, segmento, horário 
de atendimento, website, telefone fixo entre outros.

As principais funcionalidades do app é que a fer-
ramenta foi especialmente desenvolvida para peque-
nas e médias empresas, atualmente está disponível 
apenas para dispositivos com sistema operacional 
Android e oferece os seguintes recursos:

• Integração com telefone fixo — permite criar o 
perfil cadastrando o número do telefone fixo comer-
cial;

• Etiquetas — os contatos e as conversas são or-
ganizados de modo a facilitar a localização das pastas (novo cliente, pagamento 
pendente, novo pedido, pagamento efetuado, pedido finalizado);

• Respostas rápidas — as perguntas frequentes são respondidas imediatamente 
porque as mensagens salvas podem ser utilizadas para cumprir esse tipo de tarefa;

• Mensagens automáticas — você pode definir mensagens de saudações ou de 

ausência, por exemplo. Isso ajuda a engajar os clientes e não os deixar sem resposta nos 
momentos em que você não puder falar com eles;

• Mensuração — a análise de dados contribui bastante em termos de inteligência de 
negócio e, nesse sentido, o aplicativo cumpre a missão na hora de revelar o balanço de 
mensagens enviadas, entregues e lidas.

Outro grande benefício do aplicativo é a possibilidade para quem almeja estreitar 
o contato com os clientes, onde o app representa uma oportunidade para a empresa 
administrar o relacionamento, seja tirando dúvidas, complementando informações, 

criando empatia ou mostrando disponibilidade.

Mas como WhatsApp Business pode utilizar o 
fone fixo da minha empresa? 

1. Baixe e abra o app;
2. Clique para concordar com as exigências do 

termo;
3. Insira o código de área + o telefone fixo;
4. Clique em avançar;
5. Aperte “OK” para confirmar o número;
6. Aguarde a contagem do envio do SMS terminar 

e clique em “Me ligue”;
7. Aguarde a ligação no telefone fixo, ouça o códi-

go e insira-o no campo determinado;
8. Espere até que a conta seja criada e clique para 

avançar;
9. Confirme o nome da conta para ter acesso à 

tela principal do app.

andre@escolabigmaster.com.br

Com WhatsApp Business podemos 
usar número do telefone fixo

André Ruschel

Vereadores apreciam 
13 projetos de lei

POLÍTICA

A penúltima Sessão Ordinária de 2020 foi reali-
zada na segunda-feira, dia 21, e foi realizada presen-
cialmente, quando 13 projetos entraram na pauta do 
dia. Seis foram aprovados, três ficaram para análise 
mais detalhada, dois rejeitados e dois foram apenas 
protocolados na casa. 

A reforma administrativa depende de alterações 
na legislação que rege o funcionalismo público e não 
avançou, porque o Vereador Lucas Lima pediu tem-
po para realizar análise mais detalhada do seu con-
teúdo, é o que os vereadores chamam de pedido de 
vistas.  

DIÁRIAS DOS VEREADORES 
E CC’S DA CÂMARA

Por outro lado, o mesmo Lucas Lima apresentou 
um projeto que extinguia os cargos comissionados 
na Câmara de Vereadores e outro que propunha o 
fim das diárias para os vereadores, mas esses dois 
projetos, foram rejeitados pela maioria dos vereado-
res. 

REFORMA ADMINISTRATIVA
Segundo a assessoria da administração munici-

pal, com a reforma administrativa proposta pelo go-
verno, pretende-se realizar uma economia de gastos 
que pode chegar a R$ 5,2 milhões na próxima gestão. 
O executivo alega que é necessário modernizar a ges-
tão e reduzir os custos da máquina pública.

Na proposta apresentada pelo prefeito Jacques 
Barbosa, são reduzidas de 15 para 11 as secretarias 
municipais. Também são extintas 34,74% das fun-
ções gratificadas (FGs), 15,45% dos cargos em co-
missão (CCs) e 26,67% das nomeações de agentes 
políticos (secretários). 

Os estudos técnico-financeiros realizado apon-
tam que a reestruturação organizacional da adminis-
tração terá impacto financeiro direto de R$ 4,2 mi-

lhões e mais R$ 1 milhão de forma indireta na gestão 
2021/2024.

Com relação às secretarias municipais, algumas 
serão unificadas e ganham novas denominações. As 
pastas de Saúde e Educação permanecerão com a 
mesma nomenclatura, porém, com redução no qua-
dro de cargos. 

Com salários e encargos, a economia será de R$ 
1,060 milhão anuais e R$ 250 mil em despesas indi-
retas, afirmou o secretário municipal da Administra-
ção, Hélio Costa.

O fim do uso das “carroças” para transporte na zona urbana do município é uma das 
propostas aprovadas que agora segue para a sanção do prefeito. A reforma adminis-

trativa está na pauta da Câmara, mas não avançou e dois projetos polêmicos, propos-
tos pelo vereador Lucas Lima, um que extinguia os cargos comissionados na Câmara e 
outro que propunha o fim do pagamento de diárias para vereadores, foram rejeitados

Artur
Hamerski

artur.hamerski@hotmail.com

Aportuguesando
NATAL DE JESUS NA ESTREBARIA

Pois a humanidade, a parte que é cristã, tem 
mais uma vez o privilégio de comemorar na Terra 
o natal de Jesus Cristo que, não tendo um quarto 
numa casa de Jerusalém para nascer, nasceu no 
interior, há oito quilômetros dali, em Belém, tendo 
por casa uma estrebaria e por cama um cocho cedido 
pelos animais – bois, vacas e burros – da redondeza. 
Maria, a mãe biológica de Jesus, e José, pai adotivo 
de Jesus, e mais alguns criadores que tinham algu-
mas cabeças de gado e muares ali e nos arredores 
ouviram vozes divinas saídas das bocas dos anjos 
cantando o histórico e o eterno “glória a Deus nas 
maiores alturas do Céu e paz na Terra para os seres 
humanos que Ele quer bem”. E foi ali, também, que 
Jesus, Maria e José receberam do Oriente homens, 
estudantes das estrelas, que, guiados pela luz de 
uma estrela, acharam o lugar, conheceram o meni-
no, ajoelharam diante dele, adoraram-no e lhe ofer-
eceram de coração os presentes, caros e simbólicos, 
da época – ouro, incenso e mirra.

Os astrônomos, esses três, conhecidos também 
por magos do Oriente, em conversa daqui e dali, dis-
seram a Maria e a José que o rei Herodes, sabendo 
com exatidão o lugar onde Jesus nasceu e se encon-
trava, queria ir visitar Jesus e levar-lhe presentes, os 
dele. Os visitantes, bem acolhidos por Maria e José, 
despedindo-se deles noutro dia, empreenderam, 
por caminho outro, viagem de retorno ao lugar de 
origem. José teve numa noite um sonho e no sonho a 
ordem de um anjo de Deus para sair com Maria e Je-
sus de Belém e irem ao Egito e lá permanecerem até 
que ele, o anjo, desse-lhes o aviso de saírem do Egito 
e irem a Nazaré. O aviso do anjo a José continha o 
porquê fatídico e fatal: Herodes está procurando o 
menino para matá-lo. Essas ações, as de José e Ma-
ria, caídas nos ouvidos de Herodes, enfureceram-
no, enraiveceram-no e iraram-no a tal ponto que ele 
mandou matar parelho, em Belém e circunvizinhan-
ças, todos os meninos até dois anos de vida. O aviso 
de retorno dos três aconteceu logo depois da morte 
de Herodes. 

(.......)
Assim, mesmo depois de vinte séculos e duas dé-

cadas, a humanidade como um todo – mais de sete 
bilhões e quinhentos milhões de pessoas existentes 
hoje na Terra – além de ter dificuldade tremenda de 
pôr em prática os dois mandamentos deixados por 
Jesus, apenas dois – o de amar a Deus acima de tudo 
e o de amar o próximo como a si –, faz avolumar a 
prole da Serpe, de Judas, de Herodes, de Pilatos, de 
Coronas... Apesar desses anacrônicos senões e odres 
velhos, apesar de a humanidade como um todo ofer-
ecer aqui e ali a cama opulenta do Papai Noel para 
Jesus nascer, votos de paz, luz e amor abundantes 
de Jesus Cristo a todos e ao mundo, hoje e amanhã, 
e, se der, até o Natal de 2021!
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